
 

………………………………………………                 Spiczyn, dnia ………………… 
  ( imię i nazwisko/ nazwa posiadacza nieruchomości) 

…………………………………………….... 
                               (adres/siedziba) 

……………………………………………… 
                                   ( telefon ) 

……………………………………………… 
  ( imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości) 

……………………………………………… 
                              (adres/siedziba) 

……………………………………………… 

                                   ( telefon )     Wójt 

       Gminy Spiczyn 

 
Zgłoszenie 

zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości 
(dotyczy osób fizycznych, drzew usuwanych z przyczyn nie związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej) 
 

Rosnących na terenie położonym przy ul.  …………………………………………………… 

w ( nazwa miasta/wsi) …………………………… nr ew. działki ………………………..… 

obręb………………………………………………………………………………………….…. 

wymienić wszystkie drzewa przeznaczone do usunięcia, zgodnie z numeracją na rysunku lub 

mapie, podać gatunek i obwód drzewa w cm ( mierzony na wysokości 5 cm wpisać tylko 

jeżeli obwód mierzony na wysokości 5 cm przekracza: 

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego; 

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- podać miejsce  usunięcia ……………………………………………………......................... 

- podać przyczynę usunięcia ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

- podać termin zamierzonego usunięcia drzew ……………………………………. 
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 par. 1 k.k. za 

składanie fałszywych zeznań, że: 

-posiadam tytuł prawny władania nieruchomością 

(podać tytuł prawny) …………………………………………………………………………………  

- usunięcie drzewa wynika/ nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności 

gospodarczej ( niepotrzebne skreślić) 

      

       

 ……………………………………………… 
      (podpis zgłaszjącego) 

 

Załączniki: ( niepotrzebne skreślić): 

1) Pełnomocnictwo  (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości), 

2) Zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym nieruchomości  

3) Mapa określająca usytuowanie drzew na nieruchomości. 

 

 
 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016 r.), zwanego dalej: ”RODO”, niniejszym informuje się, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Spiczyn, adres: Urząd Gminy 

w Spiczynie, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn. 

2. Dane Inspektora Ochrony Danych: Adrian Dziura, e-mail: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl, nr tel.: 

(81) 565-77-10. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zgody na usuniecie drzew. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. ustawa z dnia 

14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, t.j., ze zm.). 

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą 

udostępniane innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych 

osobowych oraz innym stronom postępowania, które muszą mieć dostęp do danych, aby 

wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania 

danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz 

zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich uzupełnienia 

i sprostowania, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

9. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wnioskodawca 

zobowiązany jest do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 

rozpatrzenia wniosku dotyczącego wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

Podając numer telefonu wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej i sprawnej 

komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku. Jestem świadomy, iż złożenie tej zgody jest dobrowolne i mam 

prawo jej wycofania w każdym momencie w formie pisemnej notyfikacji, bez wpływu na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania, a numer telefonu nie będzie udostępniany innym odbiorcom. 

 

 


